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1. METODA EDUKACYJNA
 

Szkutnictwo, jako kierunek szkolnictwa branżowego od kilku lat przeżywa 
kryzys. W Polsce brak jest specjalistów, mogących zajmować się produkcją 
jachtów od podstaw. Tymczasem, według Polskiej Izby Przemysłu Jachtowego 
i Sportów Wodnych (POLBOAT) w naszym kraju buduje się ponad 22 tysiące 
jednostek pływających1, co rodzi olbrzymie zapotrzebowanie na specjalistów 
w tym zakresie. 

Powyższa sytuacja oraz znikome zainteresowanie przedmiotem, zaowocowało 
powstaniem „Projektu Szkutnia”, w ramach którego jednym z rezultatów 
było stworzenie innowacyjnej metody edukacyjnej w tym zakresie. 

Działanie to miało na celu zachęcenie młodych ludzi do kreatywnego przy-
swojenia tajników szkutnictwa i zdobycia konkretnych umiejętności, które 
pozwolą im odnaleźć się na rynku pracy. Ta specyficzna branża wymaga 
nie tylko precyzji, dokładności, wiedzy z zakresu matematyki, fizyki, drze-
woznawstwa, lecz także umiejętności pracy w grupie oraz wzmocnienia 
kompetencji miękkich. 

Przedstawiona metoda edukacyjna może posłużyć jako kompendium wiedzy 
zarówno w szkolnictwie branżowym, jak i w kursach kwalifikacyjnych. 

Na jej schemat złożyły się 4 elementy: 
a) zajęcia stacjonarne lub online w weekendy, 
b) zajęcia online w tygodniu, 
c) zajęcia praktyczne, 
d) aktywności specjalne. 

Opisy poszczególnych zajęć wraz z prezentacjami znajdują się w publikacji 
„KONSPEKTY”. 

1 https://www.gospodarkamorska.pl 
edukacja-praca-walczyli-o-zawod-
szkutnika-wlasnie-zniknal-z-systemu-
-edukacji-43620
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1. METODA EDUKACYJNA 
1.1. Zajęcia stacjonarne lub online w weekendy 

Zajęcia teoretyczne prowadzone przez specjalistów z zakresu szkutnictwa 
i żeglarstwa zostały podzielone na obszary tematyczne: 
a)  rysunek techniczny łodzi – dr inż. Artur Karczewski 

(Politechnika Gdańska),
b)  teoria żeglowania (z elementami fizyki) – Bartosz Arent 

(Szkoła Żeglarska Gertis),
c)  omówienie planów technicznych łodzi – dr inż. Artur Karczewski 

(Politechnika Gdańska),
d)  historyczne żaglowce i ich konstrukcja – Maciej Flis (Muzeum Gdańska),
e) meteorologia – Piotr Królak (STS Generał Zaruski),
f) rodzaje drewna – Piotr Domański, Marta Kwintal (Wood Workshop),
g) obróbka drewna – Piotr Domański, Marta Kwintal (Wood Workshop),
h)  przepisy i rejestracja statków – Rafał Wojtyra (Polski Rejestr Statków, 

Inspektorat Nadzoru Statków Śródlądowych, Jachtów i Łodzi),
i) zajęcia samorozwojowe – Maria Klaman, Agnieszka Szymańska,
j)  umiejętność pracy w grupie – Maria Klaman, Agnieszka Szymańska. 

Zajęcia weekendowe, Piotr Domański prowadzący zajęcia o rodzajach drewna
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1. METODA EDUKACYJNA 
1.1. Zajęcia stacjonarne lub online w weekendy 

Każdy z tematów zawierał teorię zagadnienia oraz omówienia na konkret-
nych przykładach. Zadaniem specjalistów było pobudzenie kreatywności 
młodzieży i używanie takich porównań, aby jak najlepiej utrwalać w pamięci 
uczestników poznane zagadnienia. 

Zajęcia odbywały się w soboty i niedziele w grupach dwudziestoosobowych. 
Podział na zespoły był stosowany zamiennie tak, aby osoby, które brały 
udział w zajęciach w sobotę w następnym tygodniu były przypisane do grupy 
niedzielnej i odwrotnie. Wprowadzony podział zakładał elastyczność – 
uczestnicy w systemie 1:1 mogli się wymieniać. Podczas zajęć korzystano 
z następujących narzędzi:
- platforma Zoom,
- platforma Trello,
- Jamboard.

Każde zajęcia trwały 3 godziny, a ich scenariusz zawierał następujące ele-
menty: 
a) przywitanie, 
b) wprowadzenie do zajęć, 
c) ćwiczenie integracyjne, 
d) pierwsza część zajęć, 
e) przerwa, 
f) druga część zajęć, 
g) pożegnanie. 

Wprowadzony schemat opierał się na systemie zajęć prowadzonych na 
uczelniach wyższych, jednakże dawał dużo większą swobodę i możliwość 
integracji uczestników.

Najlepszy do komunikacji 
był massenger,

do nauki zdalnej lepszy 
byłby teems ale zoom 

też jest ok.
Jakub Modrzew
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1. METODA EDUKACYJNA 
1.2. Zajęcia online w tygodniu 

Zajęcia w tygodniu przeprowadzone zostały w trybie online, ze względu 
na wybuch pandemii koronawirusa, jednak ich realizacja możliwa jest również 
w trybie stacjonarnym. Miały one na celu utrwalenie wiedzy teoretycznej, 
pozyskanej na zajęciach weekendowych. Ich niezbędnym elementem była 
integracja zespołu i pobudzanie kreatywności. Ćwiczenia dopasowane 
zastały do dynamiki zespołu, a efekty ewaluacji pokazały, że wzrost poziomu 
wiedzy wśród uczestników projektu w ciągu 5 miesięcy wzrósł o 60%. 

Godzinne scenariusze zajęć, zostały przygotowane w harmonogramie 
podzielonym na minuty tak, aby prowadzący mógł kontrolować ich przebieg 
i móc ocenić orientacyjnie poziom grupy. 

Scenariusz każdych zajęć zawierał elementy: 
a) integracji wśród uczestników, 
b) powtórzenia wiedzy teoretycznej, 
c) pobudzenia kreatywności, 
d) przygotowania do zajęć praktycznych. 

Na pierwszych spotkaniach rekomendowane jest zawarcie „kontraktu” 
z uczestnikami, czyli spisu zasad, praw i obowiązków przestrzeganych 
na zajęciach. Spisanie takich reguł ułatwi ich prowadzenie na dalszym etapie 
i pozwoli na sprawną realizację. 

Kontrakt powinien zawierać nie tylko elementy porządkujące zajęcia (jak np. 
nie spóźniamy się, nie przerywamy innym) lecz także elementy, które uświa-
damiają uczestnikom, na czym polega proces pracy i współistnienia w grupie 
(nie ma głupich pytań, wypowiadamy się jedynie w swoim imieniu). Szczegó-
łowy opis przeprowadzenia kontraktu znajduje się w dziale „KONSPEKTY”. 

Zajęcia online, 25.11.2020

Nigdy w życiu nie miałem 
do czynienia z obróbką 
drewna, a tu się nauczyłem.
Franek Kwiatkowski
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1. METODA EDUKACYJNA 
1.3. Zajęcia praktyczne  

Trzon projektu stanowią zajęcia praktyczne, podczas których uczestnicy, 
kierowani przez doświadczonych szkutników, tradycyjnymi metodami 
budują dwie łódki typu GIG. 

Wybór tego typu jednostki w przypadku „Projektu Szkutnia” podyktowany 
był długofalowym planem zaangażowania miasta Gdańska i uczestników 
projektu w członkostwo stowarzyszenia Atlantic Challenge International 
oraz udział w międzynarodowych regatach na replikach łódek typu GIG. 
Dodatkowo, ta tradycyjna, drewniana o napędzie wiosłowo-żaglowym jed-
nostka, w bardzo dużym stopniu umożliwia poznanie metod szkutnictwa 
tradycyjnego. Przygotowany projekt oraz konspekty dają jednak narzędzia 
do wybudowania każdej łódki drewnianej do długości 15 metrów.

Praca w grupach w warsztacie szkutniczym
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1. METODA EDUKACYJNA 
1.3. Zajęcia praktyczne  

Zajęcia praktyczne prowadzone były w placówce partnerskiej Centrum 
Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Gdańsku, gdyż dysponowała 
ona powierzchnią oraz maszynami ciężkimi, niezbędnymi do pracy w warsz-
tacie. Uczestnicy projektu zostali podzieleni na cztery dziesięcioosobowe 
grupy, a program budowy łódek został skonstruowany w blokach tygo-
dniowych, dwutygodniowych i dalej, w sposób umożliwiający każdej grupie 
na zapoznanie się z danym elementem szkutnictwa. Zajęcia odbywały się 
cztery razy w tygodniu i trwały 3 godziny każde. 

Zajęcia praktyczne w warsztacie szkutniczym
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1. METODA EDUKACYJNA 
1.3. Zajęcia praktyczne  

Każdy z prowadzących brał udział we wszystkich zajęciach praktycznych, 
co wynikało z faktu, że nie ma jednej, najlepszej metody robienia łódki, czy 
też prowadzenia zajęć praktycznych – wszystko zależy od doświadczenia 
szkutników prowadzących zajęcia i dynamiki między uczestnikami. Podob-
nie jak w przypadku zajęć on-line, takie podejście pozwoliło na przedsta-
wienie różnych metod budowy łodzi oraz dało uczestnikom możliwość wy-
próbowania i zaznajomienia się z różnymi technikami wykorzystywanymi 
w warsztacie. Dzięki temu mogli oni przyswoić sobie i utrwalić informację, 
że w szkutnictwie nie ma jednego, prawidłowego rozwiązania – jest wiele 
sposobów i dróg konstrukcji łodzi, a każda z nich prowadzi do tego samego 
efektu końcowego. Wiedza ta pozwoliła uczestnikom projektu na wypraco-
wanie metod dla nich najefektywniejszych i najskuteczniejszych.

Na pierwszych zajęciach rekomendowane jest zawarcie „kontraktu” z uczest-
nikami, na zasadzie kontraktu zawieranego w module zajęć online. Spisanie 
takich reguł ułatwi prowadzenie zajęć na dalszym etapie i pozwoli na ich 
sprawną realizację.

Opisy poszczególnych zajęć wraz z prezentacjami znajdują się w dziale 
„KONSPEKTY”.  

Bardzo interesująca 
była historia statków. 

Bo w ogóle to, że robimy 
statek drewniany, 

historyczny, 
że się zajmujemy tym 

dawnym żeglarstwem jest 
bardzo fajne, rozwijające. 

Tymek Niesłuchowski



—  10   —

1. METODA EDUKACYJNA 
1.4. Aktywności specjalne 

Zainteresowanie uczestników projektem warto pobudzić poprzez aktywności 
specjalne. Dla urozmaicenia programu zaplanowano takie działania, które 
spowodowały odejście od rutyny zajęć z harmonogramu: 
a) zajęcia z gościem specjalnym,

b) wizyta w szkutni lub stoczni,
c)  zwiedzanie zabytkowych oldtimerów / wizyta w zakładzie produkującym 

jachty, 

Zajęcia ze szkutnikiem z Norweskiego Muzeum Morskiego – Larsem Stålegård

Wizyta na gdańskim oldtimerze – Bryzie H

Nie była to taka zwykła 
nauka w szkole i to była 
zaleta. 
Adrian Dzioba

Z projektu wyniosłam dużo 
wiedzy na temat budowy 
łódek, poznałam wiele 
wspaniałych osób, 
przeżyłam cudowne chwile 
na obozie jak i w warsztacie... 
Oj ciężko się w 1 zdaniu 
zmieścić.
Hania Kwiecińska
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1. METODA EDUKACYJNA 
1.4. Aktywności specjalne 

d)  wizyta w muzeum morskim (przykładowe placówki: - Norweskie Muzeum 
Morskie (Norwegia), The Maritime Museum of Finland (Finlandia), Kalmar 
läns museum (Szwecja), Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku (Polska), 
Muzeum Narodowe w Szczecinie (Polska),

e) integracyjne zajęcia on-line (np. spotkanie świąteczne),

f) aktywizujące zajęcia on-line (np. zajęcia z jogi),
g) wolontariat podczas wydarzeń o charakterze żeglarskim,

Spotkanie świąteczne uczestników „Projektu Szkutnia”

Uczestnicy „Projektu Szkutnia” na żaglowcu Polski Hak podczas zlotu żaglowców Baltic Sail 2021

Szkutnicy rozmawiają
z uczestnikami

o codziennych sprawach.
To dobrze wpływa

na atmosferę.
Wiktoria Grzędzicka
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1. METODA EDUKACYJNA 
1.4. Aktywności specjalne 

h) organizacja obozu żeglarskiego,
i) organizacja spotkania integracyjnego (np. pływanie na smoczych łodziach).

Spotkanie integracyjne – nauka pływania na smoczych łodziach

Projekt Szukania dał mi możliwość poznania tematyki żeglarstwa, poszerzenia wiedzy w tym zakresie 
i wzbudził moje zainteresowanie tym tematem. Bardzo podoba mi się możliwość samodzielnego posługiwania się 
sprzętem w warsztacie oraz to, że projekt to praca zespołowa i możliwość poznania cudownych osób.
Łucja Budzowska
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1. METODA EDUKACYJNA 
1.5 Wybrane metody edukacyjne 

Po opracowaniu zakresu teoretycznego oraz określeniu profilu uczestni-
ków projektu, został stworzony szeroki katalog metod edukacyjnych, w celu 
weryfikacji ich efektywności w kształceniu szkutnictwa. Każde zajęcia wraz 
z ich zakresem merytorycznym, wykorzystywały zamiennie różne metody 
w tym: podające, problemowe, aktywizujące, eksponujące, programowe 
i praktyczne. Proces prowadzenia zajęć pilotażowych, celem opracowania 
finalnego programu nauczania i określenia szczegółowo konspektów bazu-
jących na zakresie teoretycznym, wskazał efektywne metody przekazywa-
nia wiedzy uczestnikom, dzięki zastosowaniu ewaluacji on-going. Rekomen-
dowane metody i ich narzędzia:

1. Metody podające:

•  wykład informacyjny: służy do przekazywania informacji w sposób 
usystematyzowany; 

Teoretyczne zajęcia weekendowe on-line odbywały się w formie wykładów, 
przekazujących usystematyzowaną wiedzę. Prowadzone były one przez 
ekspertów danego zagadnienia i miały na celu podniesienie poziomu wiedzy 
uczestników. Wykładowcy w każdym obszarze starali się połączyć teorię 
z praktyką. 

•  pogadanka: rozmowa prowadzącego z uczestnikiem projektu, w toku 
której przedstawia on określone treści, stawia pytania, a uczestnicy 
odpowiadają; 

Zajęcia on-line w tygodniu polegały na usystematyzowaniu wiedzy teore-
tycznej poprzez m.in. pogadanki i rozmowy. Na spotkaniach prowadzący 
rozmawiali z uczestnikami w przystępny sposób i utrwalali z nimi poszcze-
gólne zagadnienia. 

•  opowiadanie: polega na przedstawieniu tematu o określonej akcji 
i czasie; powinno być realizowane żywo i barwnie;

Opowiadanie to część zajęć, która może być prowadzona przez gości 
specjalnych. W projekcie zostały przeprowadzone zajęcia ze szkutnikiem 
z Norweskiego Muzeum Morskiego z Oslo, który wprowadził uczestników 
w historię szkutnictwa. 

•  anegdota; 

Prowadzący zajęcia on-line w tygodniu oraz weekendowe, starali się uży-
wać metafor i anegdot do tłumaczenia skomplikowanych zagadnień teore-
tycznych (np. kształty łodzi historycznych w podziale na wieki porównywane 
były do owoców i warzyw, a elementy testów zawierały czasami absurdalne 
porównania i odpowiedzi). Taka metoda pozwoliła na szybsze utrwalanie 
wiedzy. 
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1. METODA EDUKACYJNA 
1.5 Wybrane metody edukacyjne 

2. Metody aktywizujące: 

•  metoda przypadków; 

Podczas zajęć on-line w tygodniu, prowadzący przedstawiał rzeczywiste zda-
rzenia, dotyczące wybranego tematu, na podstawie których uczestnicy mieli 
wyciągnąć wnioski i je opisać. Podczas dwóch spotkań przeprowadzono analizy 
dotyczące katastrof morskich (np. na podstawie filmów zamieszczonych w in-
ternecie, literatury, artykułów prasowych). Ich celem było zrozumienie, z czego 
wynikał błąd, który doprowadził do wypadku i jaka była jego przyczyna (kon-
strukcja łodzi, błąd ludzki, warunki atmosferyczne). Poprzez metodę przypad-
ków uczestnicy zapoznawali się również z zasadami etykiety żeglarskiej. 

•  inscenizacja; 

Teatr on-line. Zajęcia aktywizujące uczestników poprzez podział na grupy, 
z której każda, dzięki dostępnym metodom on-line, miała stworzyć insceni-
zację wybranych zjawisk meteorologicznych (Malestorm, Golfsztrom, Ognie 
Św. Elma). Uczestnicy mogli wykazać się kreatywnością i podczas ćwiczenia 
rysowali sceny przy użyciu programu Jamboard, wklejali materiały pozy-
skane w sieci oraz dodawali elementy podkładów muzycznych. Na wykona-
nie zadania oraz scenariusza „sztuki” mieli 15 minut, co wymagało od nich 
kreatywności, integracji oraz szybkiego podziału ról wewnątrz grupy. 

•  gry dydaktyczne; 
Zastosowanie narzędzi typu Kahoot lub Mentimeter do stworzenia quizów 
on-line. 

•  mapa myśli; 

Uczestnicy zostali zapoznani ze sposobem tworzenia mapy myśli (szczegó-
łowy opis w konspektach). Ich zadaniem było wykorzystanie jej do przedsta-
wienia hasła „Szkutnia”. Mapa myśli powinna być wykonywana w celu usys-
tematyzowania wiedzy i sprawdzenia umiejętności kategoryzacji zagadnień. 
Wszystkie pojęcia z mapy uczestnicy mieli przetłumaczyć na język angielski. 
Metoda ta sprawdza się w obszarach, w których pojawia się nieużywane 
na co dzień słownictwo (np. dotyczące konstrukcji łodzi czy specyficznych 
narzędzi do budowy). 

•  rozmowa z asystentami; 

W trakcie każdych zajęć on-line w tygodniu, ostatnie 5 minut poświęcone było 
na sprawy organizacyjne i możliwość zadawania pytań lub podzielenia się 
swoimi wątpliwościami dotyczącymi projektu. Ustalenie stałego czasu kon-
sultacji znacznie usystematyzowało pracę i spowodowało, że każdy z uczest-
ników znał harmonogram zajęć oraz miał komfort i przestrzeń na rozmowę. 

Przystępując do projektu 
nie wyobrażałam sobie, 
że tak polubię dłubanie 
w drewnie. 
Michał Herkt

Amelia Łobejko
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1. METODA EDUKACYJNA 
1.5 Wybrane metody edukacyjne 

3. Metody eksponujące:

•  Film; 

Podczas zajęć, dla urozmaicenia, odbywały się pokazy różnych filmów (np. 
szycie żagli, regaty ACI, katastrofy morskie). Uczestnicy po projekcji mogli 
podzielić się spostrzeżeniami oraz, w niektórych przypadkach, zadawane 
były im pytania sprawdzające ich spostrzegawczość i skupienie. 

4. Metody praktyczne:

•  pokaz; 

Eksperci prowadzący zajęcia w weekendy starali się tłumaczyć wybrane 
zagadnienia tak, aby jak najbardziej zobrazować teorię. Pandemia wymusiła 
na nich kreatywność w przedstawianiu skomplikowanych pojęć w warunkach 
on-line, jak np.: 

a)  podczas zajęć z teorii żeglarstwa i praw fizyki wykorzystano chusteczkę 
higieniczną, aby pokazać kierunki wiatru i jego wpływ na pracę żagli oraz 
butelkę i miskę z wodą, aby zobrazować zasady wyporności łodzi, 

b)  podczas zajęć dotyczących rodzajów i obróbki drewna oraz użytkowania 
narzędzi, prowadzący przed kamerą demonstrował właściwości poszcze-
gólnych przedmiotów i w praktyczny sposób pokazywał reakcję drewna 
na różne czynniki zewnętrzne. 

•  ćwiczenia przedmiotowe;  
Prowadzący, po zapoznaniu się uczestników z teorią, zadawali im ćwiczenia 
przedmiotowe w wybranych obszarach, jak np.: 

a)  podczas zajęć z meteorologii, uczestnicy mieli za zadanie zaplanować 
trasę rejsu jachtem żaglowym na podstawie dostępnych informacji 
pogodowych:
START – Gdańsk 1200 LT 14.11.2020
KONIEC – Gdańsk 1800 LT 18.11.2020
Założenie: min. kąt do wiatru ok. 60 stopni, średnia prędkość 5 węzłów, 

b)  podczas zajęć z rysunku technicznego, zadaniem uczestników było wy-
mierzenie poszczególnych fragmentów łodzi na podstawie dostępnych 
planów, 

c)  podczas zajęć z historii żaglowców, uczestnicy poproszeni byli o określe-
nie wieku powstania poszczególnych obrazków łodzi.

•  ćwiczenia w warsztacie2. 
Opis ćwiczeń w warsztacie został zawarty w konspektach zajęć praktycznych. 

2 Por. Franciszek Szlosek, 
Wstęp do dydaktyki przedmiotów 
zawodowych, Radom 1995.

Gniazda na wręgi
same się nie zrobią.  

Lion Ivaniushyn

Michał Sobaszek

Valeriia Pushkarova
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Chcąc rozpocząć wdrażanie metody edukacyjnej trzeba skrupulatnie zaplano-
wać cały proces i sprawdzić, jakimi zasobami dysponuje organizacja i instytu-
cja. Pierwszym krokiem powinno być zbudowanie siatki sprzymierzeńców – 
warto sprawdzić pobliskie organizacje pozarządowe, pasjonatów, aktywistów 
lub przedsiębiorców związanych z branżą szkutniczą, portową i stolarską. 

Pomocne jest spisanie podstawowych rezultatów, które chce się uzyskać 
dzięki realizacji projektu. 

Celem „Projektu Szkutnia” było: 
a)  podniesienie poziomu wiedzy dzieci i młodzieży z zakresu żeglarstwa 

i jego historii, 
b)  zachęcenie młodzieży do zainteresowania się niszowym zawodem, jako 

alternatywą do typowych wyborów zawodowych, 
c)  pokazanie szkutnictwa, jako dobrej perspektywy w kontekście ekono-

micznym, 
d)  uzupełnienie kompetencji pracy projektowej oraz pracy w grupie poprzez 

edukacyjną przygodę,
e)  stworzenie społeczności pasjonatów żeglarstwa i szkutnictwa, przekazu-

jącej tradycję rzemiosła kolejnym pokoleniom. 

Obóz był super i pływanie 
łódkami. Podoba mi się,
że łódki nie były nowe
i nikt się nie bał,
że się je zniszczy.
Weronika Kaczmarek

Zuza Piotrowska

Najbardziej spodobała mi się praca zespołowa przy budowie łodzi z historią i nietuzinkowym przezna-
czeniem. Przez zajęcia udało mi się zdobyć wiele wiedzy na temat obróbki drewna i narzędzi do tego po-
trzebnych. Myśląc przyszłościowo, na plus zasługuje fakt, że zawsze można dodać w rozmowie, że brałem 
udział w tak nietypowym projekcie i, że po tym świecie pływa łódka, którą widziałem od „położenia stępki” 
aż do zwodowania, które mam nadzieję nastąpi już niedługo...
Mikołaj Gęstwicki
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Klucz doboru partnerów należy znaleźć kierując się spodziewanymi rezultatami. 

„Projekt Szkutnia”, pod kątem pozyskania partnerów projektu, został podzie-
lony na cztery moduły, bazujące na formie działania:

a)  Instytucje publiczne zajmujące się edukacją, rynkiem pracy i przedsię-
biorczością: 

•  wsparcie w dotarciu do przedsiębiorców z zakresu żeglarstwa i szkutnictwa, 
dzięki którym młodzież będzie miała okazję do zwiedzenia linii produkcyj-
nych, spotkań z kadrą zajmującą się na co dzień projektowaniem i produkcją 
łodzi oraz uzyskania wsparcia w zakresie wykonywania specjalistycznych 
prac szkutniczych (np. spawania elementów, maszynowego wycinania), 

•  wsparcie szkół zawodowych/branżowych, które pozwolą na wykorzysta-
nie specjalistycznych pracowni oraz dadzą realne szanse na wdrożenie 
programu w swojej siatce programowej, 

•  wsparcie instytucji publicznych zajmujących się rynkiem pracy, które dostar-
czą danych z zakresu zapotrzebowania na rynku pracy oraz odpowiednich 
kompetencji, na które należy położyć nacisk w projekcie. Warto zastanowić 
się, czy instytucja nie mogłaby w formie wolontariatu pracowniczego, prze-
prowadzić godzinnych rozmów z uczestniczkami i uczestnikami na koniec 
projektu i potraktować tego jako działanie uzupełniające do projekt.

b)  Organizacje pozarządowe, społeczne zajmujące się promowaniem 
żeglarstwa, edukacją pozaformalną: 

•  organizacje zajmujące się edukacją morską, żeglarską będą w stanie zre-
alizować komponent edukacyjny, dotyczący żeglarstwa, który pozwoli 
uczestnikom i uczestniczkom na zrozumienie zależności konstrukcyjnych 
łodzi, a efektywnym i umiejętnym żeglowaniem, 

•  w dużej ilości przypadków właściciele jednostek oldtimerów realizują 
swoje działania jako stowarzyszenia, fundacje. Warto znaleźć w kraju 
i/lub za granicą ciekawe jednostki, które w zależności od możliwości czy 
to w formie spotkania online, rejsu czy spotkania na żywo będą w stanie 
opowiedzieć o swojej pasji oraz o kolorycie zawodu żeglarza, 

•  organizacje zajmujące się tworzeniem programów edukacji pozaformalnej 
mogą pomóc w dostosowaniu konspektów z tego podręcznika do indywidu-
alnych potrzeb. Bazując na doświadczeniach zgromadzonych w projekcie, 
mogą wykorzystać nowe, dodatkowe formy kształcenia, wzmacniające efekt 
edukacyjny, 

•  organizacje prowadzące projekty społeczne duży nacisk kładą na ewalu-
ację działań – można sprawdzić, czy w najbliższym środowisku jest ktoś, 
kto ewaluuje projekty edukacyjne i na bazie metody zastosowanej w „Pro-
jekcie Szkutnia” wypracują lokalną strukturę ewaluacji.
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c)  Przedsiębiorcy działający w zakresie branżowym, tożsamym z tematem 
projektu:

•  mogą przyjąć różne funkcje w projekcie, począwszy od sponsoringu kierunku 
edukacyjnego, 

• mogą być dobrym partnerem w planowaniu procesu zajęć praktycznych,

•  mogą pomóc w zakupie materiałów do budowy łodzi, a dzięki rozpoznaniu 
rynku doradzą, jak najlepiej skonfigurować materiał w dobrych cenach oraz 
jakie surowce sprawdzają się przy budowie łodzi. 

d)  Pasjonaci, freelancerzy i aktywiści lokalni, działający w zakresie edukacji 
i żeglarstwa:

•  osoby te są potencjalną kadrą edukatorów, ewaluatorów oraz liderów zajęć 
praktycznych,

•  wnoszą naturalność w procesie edukacyjnym, tworząc wspólnotę opartą 
na tych samych pasjach, 

•  pozyskując takie osoby do współpracy, można zorganizować z nimi spotkania 
uzupełniające główny proces edukacyjny. 

Była też przestrzeń
na eksperymentowanie, 
popełnianie błędów itd.
I takie wspierające
podejście. 
Anna Gdaniec

Oglądanie tych wszystkich planów i wyobrażanie sobie łodzi jest najfajniejsze.
Jagoda Kolka
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a) profil uczestnika
W przypadku „Projektu Szkutnia” zdecydowano się zawęzić przedział wie-
kowy uczestników do wieku 16-20 lat. Na etapie tworzenia metody eduka-
cyjnej sprawdzono stopień oddziaływania projektu oraz najlepsze sposoby 
jego prowadzenia w danych kategoriach wiekowych. Ze względu na status 
edukacyjny (technikum, liceum, podstawówka, zawodówka) sprawdzono, 
jakie parametry metryczkowe są najlepsze do efektywnego szkolenia mło-
dzieży, a poprzez szeroki proces rekrutacyjny zebrano grupę osób, charakte-
ryzujących się różnorodnością ze względu na poziom wykształcenia, status 
społeczny, pochodzenie, zainteresowania, płeć. Przeprowadzona ewaluacja 
on-going wykazała konkretne ograniczenia i oczekiwania każdej z tych grup 
wiekowych tak, by finalnie wszyscy uczestnicy otrzymali ten sam pakiet 
wiedzy, dostosowanej do indywidualnych potrzeb. 

Przeprowadzona ewaluacja wykazała, że najlepszą grupą do realizacji me-
tody projektów była młodzież w wieku 16-18 lat. Ze względu na wysoki 
poziom motywacji oraz największą ilość wolnego czasu, mogła aktywnie 
i efektywnie uczestniczyć w zajęciach on-line, weekendowych oraz praktycz-
nych. Najtrudniejszą grupą uczestników były osoby studiujące, dla których 
dynamika procesu zaproponowanego w projekcie oraz różnorodność aktyw-
ności, okazała się kolidująca w dużej mierze z zajęciami edukacji formalnej 
oraz innym aktywnościami (praca, życie prywatne). Ponadto, osoby w wie-
ku 16-18 lat charakteryzowały się największą przyswajalnością wiedzy, 
co wynikało zarówno z chęci poznania rówieśników, jak i przestrzeni osobistej 
do budowania nowej pasji i zainteresowań. 

b) rekrutacja
Rekrutacja uczestników projektu trwała 30 dni i była poprzedzona szeregiem 
działań informacyjnych, reklamowych oraz promocyjnych, w skład których 
wchodziły: 

a)  spot reklamowy lidera projektu, partnerów i placówek edukacyjnych, opu-
blikowany w mediach społecznościowych, 

b)  informacja prasowa rozesłana drogą mailową do wszystkich placówek 
edukacyjnych w Gdańsku, 

c)  kampania outdoorowa (plakaty w komunikacji miejskiej, przestrzeni 
miasta Gdańska oraz placówkach edukacyjnych),

d)  konferencja prasowa otwierająca rekrutację do projektu z udziałem lidera 
projektu, partnera z Polski, mediów, 

e)  informacja o naborze do projektu w social mediach kluczowych osób, ma-
jących wpływ na życie miasta Gdańska – prezydent miasta Gdańska, znani 
żeglarze, olimpijczycy, edukatorzy.

Rekrutacja przebiegała w dwóch etapach. Pierwszy polegał na wypełnieniu 
formularza zgłoszeniowego, w skład którego wchodziły następujące dane:

Co na Szkutni… 
pozostaje na Szkutni.

Antoni Raczyński

Wszystkim chorym 
na punkcie drewna i moim 
przyjaciołom ze szkutni – 
wszystkiego najlepszego!
Bartek Jachim
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a)   Dane osobowe 
(imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, telefon, 
e-mail, nazwa szkoły/ uczelni, adres szkoły/ uczelni)

b) Kryteria rekrutacji – etap pierwszy: 
1. Opisz swoje zainteresowania w obszarze majsterkowania/ konstruowania
…………………………………………………….............................................................................................................................................…………………. (500 znaków)
2. Opisz swoje zainteresowania wodne 
…………………………………………………….............................................................................................................................................…………………. (500 znaków)
3. Czemu chcesz dołączyć do projektu? 
……………………………………………………........................................................................................................................................…………………. (1000 znaków)

c) Informacje dodatkowe:
1.  Czy znasz język angielski (wybierz jedną z opcji)?

  Dogaduję się

  Czuję się swobodnie w rozmowie

  Sam mogę prowadzić zajęcia w tym języku

2. Czy umiesz pływać?

  TAK 

  NIE

3. Czy posiadasz dowód osobisty lub paszport?

  TAK 

  NIE

4.  Czy masz możliwość uczestniczenia w wideokonferencji w II etapie rekrutacji 
na uczestnika „Projektu Szkutnia”?

  TAK 

  NIE

5.  Opisz swoje szczególne potrzeby w związku z procesem rekrutacji i uczest-
nictwem w projekcie

…………………………………………………….............................................................................................................................................…………………. (500 znaków)

Spośród 100 zgłoszeń komisja rekrutacyjna wyłoniła 60 kandydatów, któ-
rzy najpełniej i najdokładniej wypełnili formularze. W jej skład wchodzili 
przedstawiciele lidera oraz partnera z Polski.

Świat Cię potrzebuje dziś 
na szkutni!
Julia Hoduń

Projekt bardzo mi się 
podobał głównie 
ze względu na super 
atmosferę w warsztacie 
i , ile nowych rzeczy 
można się było dowiedzieć. 
Stanisław Kraśkiewicz
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Drugi etap rekrutacji przybrał formę rozmowy, podczas której komisja 
zweryfikowała informacje zawarte w formularzu, sprawdziła poziom kre-
atywności i wiedzy potencjalnych uczestników – zarówno szkutniczej jak 
i żeglarskiej, a także zdolności interpersonalne oraz doświadczenie w pracy 
w grupie. Zbadała też poziom motywacji i zaangażowania w projekt poten-
cjalnych uczestników. Przykładowe pytania padające podczas rekrutacji:

a) Jak zrobiłbyś /zrobiłabyś drewniany domek dla ptaków?
b) Ile węzłów ma mila morska?
c) Co byś zrobił/zrobiła, gdybyś miał/miała łódkę?
d) Co jest twoim największym marzeniem?

Spośród grupy 60 osób zostało wybranych 40 uczestników projektu. 
Stworzono też listę rezerwową, stanowiącą alternatywę w przypadku 
rezygnacji z udziału w projekcie.

Wyzwaniem w tak długim projekcie jest sprawdzenie już na etapie rekrutacji 
potencjalnych zagrożeń, związanych z utratą motywacji na dalszym etapie 
projektu zarówno poprzez serię pytań, doświadczenie komisji rekrutacyjnej 
oraz zawarcie odpowiednich zapisów w regulaminie. Adnotacja dotycząca 
konsekwencji rezygnacji bez podania uzasadnionej przyczyny, stworzyła 
kontrakt psychologiczny pomiędzy organizatorami a uczestnikami projektu.

Z projektu wynoszę na zawsze w moim sercu złotą zasadę życia „krzywo też prosto”. Bardzo podobały mi się 
zajęcia, na których przeprowadzona była joga. Poczułam się wtedy zaopiekowana.
Gabriela Maksymiuk 
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c) regulamin rekrutacji na uczestnika „Projektu Szkutnia”

§1. CELE
Celem rekrutacji jest wyłonienie grupy młodzieży w wieku 16-20 lat, która 
weźmie udział w „Projekcie Szkutnia” (zwanym dalej Projektem).

§ 2. ORGANIZATORZY
Rekrutację prowadzą:
1)  Gmina Miasto Gdańsk z siedzibą Urząd Miejski w Gdańsku –  

ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, 
e-mail: wrs@gdansk.gda.pl ; tel. +48 58 323  60 00,

2)   Fundacja Gdańska z siedzibą przy ul. Długi Targ 28/29, 80-830 Gdańsk,  
e-mail: info@fundacjagdanska.pl, tel. +48 58 526 49 87.

§ 3. CZAS TRWANIA
1. Rekrutacja trwa od 17 sierpnia do 17 września 2020 roku.
2. Rekrutacja podzielona jest na dwa etapy:

1)  I etap rekrutacji:
17 sierpnia – 7 września 2020 r. – 
przyjmowanie zgłoszeń elektronicznych,
9 września 2020 r. – 
publikacja listy kandydatów na uczestników Projektu.

2) II etap rekrutacji: 
9-16  września 2020 r. – 
przeprowadzenie indywidualnych rozmów z wybranymi kandydatami, 
w formie wideokonferencji lub rozmowy telefonicznej,
17 września 2020 – 
oficjalne ogłoszenie lista uczestników Projektu oraz listy rezerwowej.

§ 4. WARUNKI UCZESTNICTWA
1.  Uczestnikami Projektu mogą być uczniowie szkół ponadpodstawowych 

oraz studenci w wieku 16 – 20 lat, uczęszczający do szkół lub uczelni 
na terenie Gdańska.

2.  Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w rekrutacji i realizacji Projektu 
pod warunkiem wyrażenia zgody przez rodzica lub opiekuna prawnego.

§ 5. ZASADY REKRUTACJI
1.  Organizatorzy zapewniają 40 miejsc dla uczestników Projektu, którzy 

zostaną wybrani przez Komisję Rekrutacyjną w opisanym poniżej procesie. 
2.  W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą 4 osoby: 1 przedstawiciel Fundacji 

Gdańskiej, 1 przedstawiciel Gminy Miasta Gdańska, pracownik Wydziału 
Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, 1 przedstawiciel 
środowiska żeglarskiego oraz 1 przedstawiciel kadry pedagogicznej.

Poznałam świetnych
nowych ludzi i nauczyłam 
się wielu nowych ciekawych 
rzeczy.
Wiktoria Sobczyńska

Uważam że wszyscy
mają ważną role
w każdych zajęciach.
Mateusz Godlewski
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3.  W pierwszym etapie rekrutacji w terminie do 7 września 2020 r., do godziny 
23:59, kandydat na uczestnika Projektu wypełnia w formie elektronicznej  
Formularz zgłoszeniowy kandydata na uczestnika „Projektu Szkutnia” 
(zwany dalej Formularzem zgłoszeniowym), znajdujący się na stronie 
www.projektszkutnia.pl.

4.  Do drugiego etapu rekrutacji zostanie zaproszonych maksymalnie 60 osób, 
wybranych przez Komisję Rekrutacyjną na podstawie Formularza zgłosze-
niowego.

5.  Komisja Rekrutacyjna wyłoni 40 uczestników Projektu na podstawie rozmów 
prowadzonych w formie wideokonferencji, przy użyciu darmowych aplikacji. 

6.  W przypadku, gdy kandydat na uczestnika Projektu nie ma dostępu 
do narzędzi elektronicznych, umożliwiających przeprowadzenie wideokon-
ferencji, drugi etap rekrutacji będzie przeprowadzony w formie rozmowy 
telefonicznej.

7. Komisja Rekrutacyjna utworzy listę rezerwową. 
8.  Publikacja listy kandydatów na uczestników Projektu, listy uczestników 

Projektu oraz listy rezerwowej nastąpi na stronie internetowej www.
projektszkutnia.pl.

9. W procesie rekrutacji organizatorzy nie przewidują trybu odwoławczego.

d) regulamin uczestnictwa w „Projekcie Szkutnia”
Projekt „Szkutnia” korzysta z dofinansowania o wartości ok. 147 000 EUR 
otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w two-
rzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Istnieją dwa cele ogólne: ograniczenie nierówności ekonomicznych i społecz-
nych w Europie i wzmocnienie relacji dwustronnych pomiędzy państwami-
-darczyńcami, a 15 krajami UE z Europy Środkowej i Południowej i obszaru 
Morza Bałtyckiego.

§1
SŁOWNIK POJĘĆ
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1.  Projekcie – należy przez to rozumieć Projekt pn. „Szkutnia” realizowany 

na podstawie umowy pomiędzy Fundacją Gdańską a Operatorem Programu 
Edukacja - Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE)

2.  Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Uczestnictwa 
w Projekcie „Szkutnia”.

3.  Kandydacie – należy przez to rozumieć osobę ubiegającą się 
o zakwalifikowanie do udziału w Projekcie.

4.  Uczestniku lub Uczestnikach – należy przez to rozumieć osobę 
lub osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie.

5. Komisji Rekrutacyjnej – należy przez to rozumieć zespół, 
którego zadaniem jest rekrutacja Uczestników Projektu.

Najbardziej podobała mi się 
niespodzianka.

Uważam że właśnie tego 
dzisiaj potrzebowałam

i na pewno będę robić
ćwiczenia na oddech

w przyszłości.
Olga Leszczewicz

Czuję się urażony
stwierdzeniem, że czekolada 

może się w ogóle
kiedykolwiek znudzić!

Piotr Kubacz
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6. Koordynatorze Projektu – koordynatorem Projektu jest Fundacja Gdańska.
7.  Kierownik Projektu – osoba wyznaczona przez Koordynatora Projektu 

do prowadzenia Projektu
8.  Kadrze Projektu - osoby wyznaczone do prowadzenia zajęć 

teoretycznych i praktycznych

§2
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.  Niniejszy regulamin określa warunki udziału, zasady i podstawowe 

kryteria rekrutacji Uczestników Projektu oraz postanowienia i regulacje 
dotyczące Uczestników Projektu, a także formy wsparcia przewidzianego 
w ramach Projektu.

2.  Projekt realizowany jest w okresie od 1.07.2020 r. do 31.05.2021 r. w Gdańsku.
3. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne i dobrowolne.
4.  Koordynatorem Projektu jest Fundacja Gdańska, 

z siedzibą przy ul. Długi Targ 28/29, 80-830 Gdańsk.
5.  Partnerami Projektu są Gmina Miasta Gdańska oraz Norweskie Muzeum 

Morskie w Oslo.
6.  W projekcie zaplanowano udział 40 Uczestników z gdańskich szkół 

w wieku 16-20 lat.
7.  Osoba zrekrutowana do udziału w projekcie może wziąć udział 

wyłącznie w jednej edycji Projektu.
8.  Uczestnik Projektu zobowiązany jest do podpisania umowy 

z Koordynatorem Projektu. W przypadku niepełnoletnich Uczestników 
Projektu do podpisania umowy zobowiązany jest rodzic/opiekun prawny.

9.  Uczestnik Projektu zobowiązany jest do podpisania Oświadczeń 
stanowiących załączniki nr. 1, 2 oraz 3 do Regulaminu.

10.  Zaplanowane w Projekcie działania obejmują:
a)  Zajęcia teoretyczne przeprowadzane on-line w wymiarze 64 godzin 

(1 godzina raz tygodniu);
b)  Zajęcia teoretyczne stacjonarne w wymiarze 57 godzin 

(3 godziny raz na dwa tygodnie w weekend);
c)  Zajęcia praktyczne w wymiarze 249 godzin 

(3 godziny raz w tygodniu).
11.  Projekt jest programem pilotażowym, a zawarte w nim metody kształcenia 

nie są elementem programu nauczania polskiego systemu oświaty.
12.  Uczestnik zobowiązuje się do podpisywania list obecności i innych, 

niezbędnych do sprawozdania przed Operatorem Programu, dokumentów.

§2
WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE
1.  Uczestnikiem Projektu może być osoba, która w chwili podpisania 

deklaracji uczestnictwa spełnia łącznie następujące kryteria:
a) Jest osobą w wieku 16-20 lat;
b) Jest uczennicą/uczniem jednej z gdańskich szkół ponadpodstawowych;
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c) Została zakwalifikowana w procesie rekrutacji opisanym w §4

§3
CELE PROJEKTU
1.  Celem Projektu jest wdrożenie innowacyjnej metody nauczania zawodu 

szkutnika poprzez przeprowadzenie programu kształcenia poza edukacją 
formalną dla 40 uczestniczek i uczestników.

2. Cele szczegółowe:
a) przeprowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych dotyczących 
budowy od podstaw dwóch łódek historycznych metodami tradycyjnymi – 
rzemieślniczymi;
b)  nauka kompetencji żeglarskich poprzez współpracę z gdańskimi 

oldtimerami;
c)  zwiększanie kompetencji zawodowych i społecznych młodzieży 

poprzez nabycie przez nich uprawnień żeglarskich (udział w żeglarskim 
obozie szkoleniowym, kończącym się egzaminem uprawniającym 
do zdobycia patentu żeglarza jachtowego), następnie udział 
w międzynarodowych regatach, jako obserwatorzy oraz pracę 
metodą Projektową przy budowie łódek typu GIG w grupie 40 osób;

§4
ZASADY REKRUTACJI
1.  Rekrutacja do udziału w Projekcie będzie przeprowadzona poprzez 

stronę internetową www.projektszkutnia.pl
2.  Rekrutację Uczestników do Projektu prowadzić będzie specjalnie 

powołana Komisja Rekrutacyjna.
3.  W dniach od 17.08.2020 r. do 13.09.2020 r. na stronie 

www.projektszkutnia.pl będzie opublikowany formularz zgłoszeniowy 
do Projektu wraz z regulaminem rekrutacji.

4.  W przypadku niezakwalifikowania kandydata do udziału w Projekcie 
ze względu na ograniczoną liczbę miejsc utworzona zostanie lista 
rezerwowa. Kandydaci z listy rezerwowej przyjmowani będą do udziału 
w Projekcie w momencie zwolnienia się miejsca.

§5
UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU
1.  Uczestnik Projektu uprawniony jest do nieodpłatnego udziału w Projekcie, 

otrzymania bezpłatnych materiałów szkoleniowych oraz ubezpieczenia 
NNW.

2.  Uczestnik ma prawo do kontaktowania się z Realizatorem Projektu 
w sprawach związanych z udziałem w Projekcie.

3.  Uczestnik ma prawo do równego traktowania. Uczestnik ma prawo bycia 
traktowanym z należytym szacunkiem, jak również traktowania innych 
Uczestników, instruktorów i osób zaangażowanych przy realizacji Projektu 
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z należytym szacunkiem. Uczestnik jest zobowiązany do zachowania 
powszechnie przyjętych norm społecznych oraz do powstrzymania się 
od używania wulgaryzmów jak również od zachowań nieakceptowalnych – 
zarówno w rozumieniu powszechnym, jak również w ocenie Koordynatora.

4.  Uczestnik zobowiązany jest do regularnego, punktualnego i aktywnego 
uczestnictwa w zajęciach, potwierdzenia uczestnictwa każdorazowo na 
liście obecności (w przypadku zajęć stacjonarnych), wypełnienia ankiet 
ewaluacyjnych i monitoringowych w czasie trwania Projektu.

5.  Koordynator Projektu nie zapewnia dojazdu i ubezpieczenia na czas 
dojazdu na zajęcia i z zajęć.

6.  Koordynator Projektu może wyrazić zgodę na rezygnację Uczestnika 
z udziału w Projekcie w przypadku, gdy obiektywna przyczyna nie pozwala 
Uczestnikowi na dalsze uczestnictwo w danym działaniu lub elemencie 
programu Projektu (np. długotrwała choroba potwierdzona zaświadczeniem 
lekarskim lub inne udokumentowane zdarzenie losowe, np. zmiana miejsca 
zamieszkania).

7.  W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w Projekcie po etapie 
podpisania umowy uczestnictwa lub w przypadku nieusprawiedliwionej 
nieobecności na zajęciach (powyżej 20% wszystkich zajęć), Uczestnik 
Projektu może zostać obciążony kosztami uczestnictwa w Projekcie.

8.  Każdorazowo podjęcie przez Koordynatora Projektu decyzji o obciążeniu 
Uczestnika kosztami uczestnictwa w Projekcie podejmuje Kierownik 
Projektu na podstawie przedstawionych dokumentów oraz po wysłuchaniu 
Uczestnika.

9.  Uczestnik Projektu zobowiązany jest do udzielania odpowiedzi na py-
tania ze strony Koordynatora Projektu związane z Realizacją Projektu 
(telefonicznie, za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej) również 
po zakończeniu udziału w Projekcie.

10.  Uczestnik Projektu wyraża zgodę na nieodpłatne, wielokrotne wykorzy-
stanie przez Koordynatora wizerunku Uczestnika, w tym w szczególno-
ści na rozpowszechnianie zdjęć, fonogramów i wideogramów z wizerun-
kiem i wypowiedziami Uczestników, bez konieczności każdorazowego 
zatwierdzania takiego wykorzystania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, 
utrwalanie, obróbkę, powielanie materiałów z wizerunkiem Uczestnika 
i głosem, za pośrednictwem dowolnego medium oraz rozpowszechnia-
nie ich w celu promocji (w tym promocji Koordynatora, Partnerów Projek-
tu, Operatora Projektu, ), w celu informowania i realizacji zajęć zgodnie 
z obowiązującym prawem, wliczając w to w szczególności zamiesz-
czanie zdjęć na stronach internetowych oraz publikacje w gazetach, 
czasopismach okresowych, czasopismach okazjonalnych, folderach 
i publikacjach elektronicznych, jak również w celu tworzenia dokumen-
tacji Projektu. Równocześnie Uczestnik zrzeka się wszelkich praw zwią-
zanych z zatwierdzeniem każdorazowego wykorzystania wskazanych 
materiałów z wizerunkiem także w przypadku wykorzystywania ich 
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w celu łączenia z innymi obrazami za pośrednictwem technik cyfrowych, 
pod warunkiem, że te wszystkie działania służyć mają jedynie wyżej 
wskazanym celom.

§7
UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI KOORDYNATORA PROJEKTU
1. Koordynator Projektu zobowiązuje się do:

a)  dbałości o jak najwyższy poziom merytoryczny działań i stałego 
ewaluowania działań podejmowanych w ramach realizowanego 
Projektu;

b)  zapewnienia Uczestnikom Projektu możliwości bezpłatnego 
korzystania ze zorganizowanych w ramach Projektu działań, 
zgodnie harmonogramem udostępnionym Uczestnikom.

2. Koordynator Projektu ma prawo do:
a)  uzyskania od Uczestników Projektu wszelkich niezbędnych 

dokumentów i oświadczeń pozwalających na realizację Projektu;
b)  zmiany terminów realizacji zajęć, o czym poinformuje Uczestników 

Projektu ze stosownym wyprzedzeniem poprzez informację 
udzieloną na stronie internetowej Projektu oraz przekazaną 
bezpośrednio Uczestnikom Projektu.

c)  monitoringu zgodności realizowanych działań z zakładanymi celami 
i harmonogramem, monitoringu zajęć oraz rezultatów.

§8
BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW
1.  Uczestnik Projektu zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu sal 

warsztatowych.
2.  Uczestnik Projektu zobowiązuje się do przestrzegania zasad BHP podczas 

trwania Projektu, zgodnie ze szkoleniem zapewnionym przez Koordyna-
tora Projektu.

3.  Zajęcia organizowane na terenie warsztatu odbywają się wyłącznie 
w obecności kadry zarządzającej Projektem. Koordynator projektu nie 
ponosi odpowiedzialności za wyrządzone szkody podczas zajęć.

4.  Koordynator projektu sprawuje opiekę nad uczestnikami w trakcie trwania 
zajęć oraz w trakcie wyjazdów organizowanych przez Koordynatora 
Projektu, tj. od dotarcia Uczestnika na zajęcia do ich zakończenia.

5.  W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich Uczestników, Koordynator 
Projektu ma prawo odmówić przyjęcia Uczestnika na zajęcia, które ma 
widoczne objawy wskazujące na infekcję, takie jak uporczywy katar i kaszel 
lub stan podgorączkowy.

6.  Uczestnik projektu lub jego rodzic/opiekun prawny mają obowiązek 
poinformowania o specjalnych, szczególnych potrzebach dotyczących 
ratowania zdrowia i życia Uczestnika Projektu (w tym uczulenie na leki 
i choroby przewlekłe).
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7.  Kadra i pracownicy nie podają Uczestnikom żadnych leków, także nie stosują 
wobec nich żadnych zabiegów lekarskich, poza nagłymi przypadkami ratu-
jącymi życie oraz wynikającymi z konieczności udzielenia pierwszej pomocy 
przedmedycznej oraz zgodnie z procedurą udzielania pierwszej pomocy.

8.  Kadra i pracownicy mają prawo dokonać pomiaru temperatury Uczestników 
Projektu w trakcie zajęć.

9.  Uczestnik Projektu ma obowiązek poinformowania Kadrę Projektu o zmia-
nie swojego stanu zdrowia, w przypadku kiedy może on wpłynąć na innych 
Uczestników Projektu.

10.  Osoby, które w trakcie zajęć lub wyjazdów źle się poczują, zobowiązane 
są natychmiast powiadomić o tym instruktora.

11.  Uczestnik Projektu ma obowiązek przekazania numeru telefonu do osoby 
kontaktowej, którą należy poinformować w nagłych przypadkach oraz każ-
dorazowej informacji w przypadku zmiany tego numeru.

12.  Udział w zajęciach odbywa się na własną odpowiedzialność (w przypadku 
osób niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów praw-
nych).

13.  Koordynator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki 
oraz kontuzje i urazy, powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania 
z urządzeń oraz nieprzestrzegania regulaminu i zasad bezpieczeństwa.

14.  Obowiązuje zakaz udziału w zajęciach pod wpływem alkoholu lub innych 
środków odurzających.

15.  Uczestnik zajęć zobowiązuje się do dbania o sprzęt, z którego korzysta 
podczas zajęć i zgłaszania instruktorowi każdej nietypowej sytuacji zwią-
zanej ze sprzętem.

16.  Za szkody powstałe w wyniku celowego działania, w tym w wyniku nie-
przestrzegania zasad i regulaminów, o których mowa w ust.1 i 2 powyżej, 
nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu, bądź nieprzestrzegania pole-
ceń wydawanych przez Koordynatora, jego przedstawicieli lub instrukto-
rów, Uczestnik zajęć ponosi pełną odpowiedzialność finansową.

17.  Koordynator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przyniesione przez 
Uczestników.

18.  Zabrania się przekazywania możliwości korzystania z zajęć przez osoby 
trzecie, niebędące Uczestnikami Projektu.

19.  Koordynator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wsku-
tek siły wyższej, sił natury, warunków atmosferycznych, wyłącznej winy 
poszkodowanego lub osoby trzeciej.

20.  Uczestnik jest zobowiązany do przestrzenia poleceń wydawanych 
w trakcie zajęć przez Koordynatora, jego przedstawicieli lub instruktorów.

21.  Uczestnicy nieprzestrzegający zasad, regulaminów i poleceń, o których 
mowa w ust.16, Uczestnicy utrudniający pozostałym Uczestnikom udział 
w zajęciach, Uczestnicy utrudniający prowadzenie zajęć przez instrukto-
rów, jak również Uczestnicy spożywający w trakcie zajęć alkohol, zażywa-
jący środki psychoaktywne, oraz znajdujący się pod wypływem alkoholu 
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lub środków psychoaktywnych, mogą zostać wydaleni z zajęć decyzją Ko-
ordynatora, jego przedstawicieli lub instruktorów. W przypadku gdy z za-
jęć wydalony zostanie Uczestnik niepełnoletni, o wydaleniu powiadomieni 
zostaną rodzice lub opiekunowie, którzy będą zobowiązani do odebrania 
Uczestnika z zajęć w najkrótszym możliwym terminie. W przypadku, gdy 
Uczestnik nie zostanie odebrany w terminie 3 godzin od chwili powiado-
mienia rodzica lub opiekuna, może on zostać oddany pod dozór Policji.

22.  Wielokrotne, uporczywe bądź złośliwe naruszanie zasad, regulaminów 
i poleceń, w tym w szczególności warunków powyższego ust.21, może 
skutkować dyskwalifikacją Uczestnika z Projektu, rozwiązaniem umowy 
o uczestnictwo, oraz obowiązkiem pokrycia przez Uczestnika kosztów 
uczestnictwa w Projekcie.

§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.  Regulamin obowiązuje w okresie od 1.07.2020 r. do 31.05.2021 r., chyba, 

że Projekt przedłuży się z przyczyn niezależnych od Koordynatora Projektu.
2.  Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej Projektu 

www.projektszkutnia.pl oraz w siedzibie Koordynatora Projektu.
3.  Realizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego 

Regulaminu.
4.  Ogólny nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie 

są uregulowane w niniejszym Regulaminie pozostaje w gestii Kierownika Pro-
jektu oraz Zarządu Koordynatora Projektu, którzy kierują się w procesie po-
dejmowania decyzji przede wszystkim zewnętrznymi wytycznymi w zakresie 
realizacji Projektów współfinansowanych ze środków funduszy EOG.

e) uczestnicy i uczestniczki „Projektu Szkutnia”
Podczas „Projektu Szkutnia” jako projektu zajęć poza edukacją formalną szcze-
gólny nacisk położono na budowanie relacji miedzy prowadzącymi a uczestnika-
mi projektu i zadbanie o ich dobre samopoczucie. Dzięki temu stopniowo rósł ich 
poziom zaangażowania, motywacji i wzajemnego zaufania. Każdy z uczestników 
otrzymał zestaw narzędzi niezbędnych do pracy, w skład którego wchodziły:

a)  koszulki t-shirt z imieniem lub ksywką uczestnika projektu 
(uczestnicy mieli dowolność w wyborze napisu),

b)  koszulki polo z imieniem lub ksywką uczestnika projektu 
(uczestnicy mieli dowolność w wyborze napisu),

c)  bluzy z imieniem lub ksywką uczestnika projektu 
(uczestnicy mieli dowolność w wyborze napisu),

d) spodnie do pracy w warsztacie,
e) buty ochronne,
f) okulary ochronne,
g) zestaw maseczek,
h) stopery,
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Dumni żeglarze!

f) Szkutnia to też zabawa!
Jednym z pierwszych narzędzi zastosowanych podczas pracy z grupą były 
weekendowe warsztaty, przedstawiające zakres projektu, podział na zespo-
ły oraz ustalenie szczegółów organizacyjnych. Ciekawą metodą okazała się 
propozycja nazwania grup przez uczestników, nazwami związanymi z tema-
tem projektu oraz zaprojektowanie przez nich logotypu swoich zespołów. 
Spotkanie to dało możliwość nieformalnego poznania kadry z uczestnikami. 
Celem takiego działania było oswojenie zarówno trenerów, jak i uczestników 
ze sobą nawzajem. 

i) notes i długopis,
j) torba.

Każdy element został obrendowany nazwą projektu. Takie działanie dało 
uczestnikom poczucie ekskluzywności i przynależności do grupy. Z ko-
lei spersonalizowane podejście, nieformalny język komunikacji pomiędzy 
uczestnikami projektu oraz prowadzącymi zajęcia, możliwość mówienia 
do siebie po imieniu lub zwracania się za pomocą ksywki, spowodowały 
większą otwartość i wzrost poziomu zaufania wśród uczestników projektu, 
co bezpośrednio przełożyło się na większe zaangażowanie i motywację.
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Ściana ze schematycznym obrazem budowanej łodzi

Stworzone przez uczestników projektu miejsce na plany budowanej łodzi

Warsztat szkutniczy został zaprojektowany w sposób jak najbardziej funk-
cjonalny. Ważne jest, aby wyznaczyć w nim miejsce na osobiste rzeczy 
uczestników projektu, ciężkie maszyny, drobny sprzęt, drewno. Założeniem 
„Projektu Szkutnia” było nawiązanie relacji i zbudowanie poczucia bez-
pieczeństwa i przyjaznego środowiska dla uczestników projektu. Jednym 
z zastosowanych zabiegów było namalowanie na jednej ze ścian warsztatu 
schematycznego wzoru budowanej łodzi, na którym następnie uczestnicy 
projektu zawiesili plany, według których konstruowali łódkę.
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Podczas pierwszych zajęć praktycznych, prowadzonych w warsztacie 
szkutniczym, uczestnicy projektu mieli możliwość zrobienia sobie zdjęć 
aparatem typu polaroid, do którego mieli dostęp podczas całego projektu. 
W ten sposób została stworzona galeria w warsztacie szkutniczym, 
który przestał być tylko miejscem pracy, ale stał się również przestrzenią 
do spotkań i nawiązania trwałych relacji towarzysko-społecznych.

W miarę upływu czasu warsztat szkutniczy stał się przestrzenią, w której 
uczestnicy projektu poczuli się bezpiecznie, mieli możliwość wyrazu arty-
stycznego, świętowania nieformalnych okazji. Jednym ze stałych elemen-
tów stał się głośnik do odtwarzania muzyki w tle, a miłym zwyczajem stało 
się przynoszenie różnych przekąsek.

Galeria zdjęć w warsztacie szkutniczym.

Przywrócić aparat
fotograficzny do warsztatu! 
Mateusz Sołytsiak
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Odpoczynek w warsztacie szkutniczym

Przyjaźnie zawarte w warsztacie szkutniczym

Z projektu wyniosłem nowe 
umiejętności i znajomości. 

Najbardziej podobało 
mi się montowanie wręg 

w warsztacie.
Dawid Curzytek
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Urodziny Romualda, jednego ze szkutników w warsztacie szkutniczym.
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Jedną z dodatkowych aktywności, zorganizowanych dla uczestników pro-
jektu był obóz żeglarski, podczas którego mieli oni możliwość podejścia 
do egzaminu na patent żeglarza jachtowego oraz sternika motorowodnego. 
Zajęcia były prowadzone w Harcerskim Ośrodku Morskim w Pucku na łód-
kach żaglowych typu Puck przez wykwalifikowaną kadrę. Obóz miał na celu 
zarówno umożliwienie zdobycia wiedzy teoretycznej, praktycznych umiejęt-
ności, jak i zintegrowanie grupy. Nie można się bowiem uczyć szkutnictwa 
bez teoretycznej i praktycznej nauki żeglarstwa, podobnie jak łatwiej buduje 
się /rekonstruuje auto, posiadając prawo jazdy. Potraktowanie tych dziedzin 
jako całości wytworzyło w uczestnikach zaangażowanie i poczucie celowości 
projektu. Relacje z obozu były na bieżąco umieszczane w mediach społecz-
nościowych lidera, partnera oraz samych uczestników, co sprawiło, że infor-
macja o projekcie dotarła do pokolenia osób młodszych. Ponadto podczas 
obozu został nakręcony materiał filmowy promujący projekt, partnerów 
oraz operatora programu.

Program obozu był zgodny z wymaganiami Polskiego Związku Żeglarskiego 
i obejmował zajęcia teoretyczne z dziedzin:
a) przepisy śródlądowe,
b) budowa jachtu,
c) teoria żeglowania,
d) locja śródlądowa,
e) meteorologia,
f) ratownictwo.

Zajęcia teoretyczne na obozie

Szkutnictwo to jest życie!
Bartek Brzeziński
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Zajęcia praktyczne na wodzie dotyczyły następujących zagadnień:

a) manewry pod żaglami w zakresie:

• optymalnego doboru żagli do panujących warunków,
•  prowadzenia jachtu pod żaglami przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego 

wyprzedzaniem,
•  sprawdzenia umiejętności wykonania manewrów: zwrot przez sztag, zwrot 

przez rufę, dojście do boi, odejście od boi, dojście i odejście od nabrzeża, 
stawanie w dryf, alarm „człowiek za burtą”.

b) manewry jachtem żaglowym na silniku w zakresie:

• kotwiczenia i cumowania w różnych warunkach,
•  umiejętności prowadzenia jachtu żaglowego na silniku przy spotkaniu 

z innym jachtem,
• alarmu „człowiek za burtą”.

c) kierowanie załogą: 

•  umiejętność wydawania komend i egzekwowania ich wykonania we wła-
ściwym momencie, stosownie do sytuacji, w jakiej znajduje się jacht.

d) praca w charakterze członka załogi:

• wykonywanie poleceń prowadzącego jacht,
• odpowiadanie na komendy,
• zachowanie się w czasie alarmu „człowiek za burtą”.

e) prace bosmańskie:

• umiejętność wiązania podstawowych węzłów żeglarskich,
• podstawowe prace przy obsłudze urządzeń i instalacji jachtowych.3 

3 https://pya.org.pl/polski-zwiazek-
zeglarski/page/zakres-wymagan-
egzaminacyjnych-na-patent-
zeglarza-jachtowego/

Deski były przepiękne 
Natalia Sadowska
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Przygotowanie do zajęć na wodzie
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Zajęcia praktyczne podczas obozu żeglarskiego
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Ekler i Hania podczas obozu żeglarskiego
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Zajęcia praktyczne na łódce nie są łatwe
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Odpoczynek po egzaminie na patent żeglarza jachtowego
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